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Efni: UmsÖgn um frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum nr. 36/1994

Vísað er til frumvarps til laga um breytingu á húsaleigulögum, nr. 36/1994, með síðari 
breytingum (réttarstaða leigjanda og leigusala, sem lagt var fyrir Alþingi á 144. 
löggjafarþingi 2014-2015 (þingskjal 1170 -  696. mál.)* í þessari umsögn er lögð til 
breyting á orðalagi 35. gr. írv. Hugsunin er sú að gera greinina skýrari og að ná 
samræmi við aðra lagabálka, eins og nánar greinir hér að neðan.

í stað orðanna: „Þeir sem lokið hafa mexstaraprófi í lögfræði í 35. gr. frv. 
(sem verður ný 2. mgr. 74. gr. laganna) komi orðin:

„Þeir sem lokið hafa fullnaðarnámi í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi 
við lagadeild háskóla sem viðurkenndur er hér á landi samkvæmt lögum um 
háskóla

Aíhugasemdir
Þótt fullnaðarnámi í lögfræði ljúki nú almennt með meistaraprófi hefur fjöldi 
lögfræðinga lokið fullnaðarnámi í lögum með embættisprófi (cand. jur.), þ.e. fimm ára 
nám. Réttast er að lagatextinn taki mið af því, svo sem gert er 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. 
laga nr. 77/1998 um lögmenn, eins og henni var breytt með 4. gr. laga nr. 93/2004, um 
breyting á lögum um lögmenn, nr. 77 15, júní 1998, með síðari breytingum.

Orðalagið „meistaraprófí í lögfræði“ í 35. gr, frv. yrði sjálfsagt skýrt með þeim hætti 
að cand. jur. eða annars konar fullnaðarpróf í lögum teldist sambærilegt meistaraprófí. 
Til þess að koma í veg fyrir allan vafa í þessum efnum er þó heppilegra að orða 35. gr. 
nákvæmlega eins og 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 77/1998 um lögmenn. Ennfremur 
er skynsamlegt að sama hugsun sé orðuð með sama hætti í mismunandi lagabálkum. 
Lagasamræmi næðist með breytingu af því tagi sem hér er lögð til.

Að öðru leyti leyfí ég mér að vísa til athugasemda við 4. gr. laga nr. 93/2004, um 
breyting á lögum um lögmenn, nr. 77/1998. Sjá 130. löggjafarþing 2003-2004, þskj. 
671 -463. mál (www.althingi.is/altext/130/s/0671 .htrnlV
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